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CAMINO DE LA PRACTICA
Siempre han sido frecuentes las de

claraciones de gobiernos y entidades 
privadas de diversa índole, favorables 
al Esperanto, manifestando en ellas 
la complacencia con que se ven los 
progresos de este idioma. Pero hasta 
hace un tiempo esas declaraciones no 
se concretaban casi nunca en hechos 
que n”'idenclaran palpablemente las 
ventajas (jue la adopción de un len- 
nuaje do uso internacional reporta, de 
manera que servían únicamente como 
argumentos de propaganda (argu
mentos desde luego. bien aprovecha
dos) . Era, pues, un apoyo teórico el 
que prestaban las instituciones que es
taban capacitadas, por la condición 
de sus actividades, para dictar medi- 
d’»s. que condujeran al uso práctico 
del Esperanto, en el radio de sus res
pectivas actividades. Este retraimien
to no llamaba la atención, en princi
pio. ya que toda iniciativa nueva en
cuentra. aparte de los habituales de
tractores e indiferentes, personas que 
C ’oen en su éxito, y que tal vez con
tribuyeran con su apoyo al sosteni
miento de la causa, si ésta contara 
con una cooperación relativamente 
grande. Y a esto obedecían las decla
raciones bien intencionadas que no se 
convertían en nada práctico.

Hoy las cosas han cambiado: dis
minuyen las 
cristalizan v

declaraciones que no se 
aumentan las resolucio

nes prácticas. Ha bastado que algunos 
gobiernos se resolvieran a enseñar el 
Esperanto en sus escuelas (casi siem

pre con carácter facultativo), y que. 
varias instituciones comerciales de 
importancia lo adoptaron en su propa
ganda o en su correspondencia, para 
que un sinnúmero de iniciativas ofi
ciales y privadas dieran al Esperanto 
carta de ciudadanía como idioma útil 
para las comunicaciones y relaciones 
internacionales. Es verdad que una 
resolución de hace algunos lustros es
tablece que el Esperanto es “lengua 
clara” para el servicio telegráfico in
ternacional, con lo que el idioma ya 
estaba tácitamente aceptado por la Li
ga de las Naciones, institución que su- 
girió esta medida. Sin embargo, fal
taba la consagración definitiva, la 
consagración que le ha dado su adop
ción en escuelas públicas, en las di
recciones de Correos de algunos pai- 
ses, en el comercio, en las ferias de 
muestras, en la radiotelefonía, en la 
propaganda del turismo, etc. A pesar 
de esto, el Esperanto debe ganar to
davía mucho terreno, pero ya ha da
do el primer paso de importancia: de-

F F
mostrar que no es una fiebre pasajera 
el relativo auge de que disfruta, sino 
un afianzamiento logrado por sus mé
ritos propios, pues si bien la propa
ganda de las organizaciones esperan
tistas ha tenido gran eficacia, pre
parando el ambiente, han sido quienes 
buscaban una ampliación en la esferr 
de sus actividades, los que, en la ma
yoría de los casos, se han dirigido a1 
Esperanto para utilizarlo con este fin

E. Bravo
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Córdoba
Laŭ lastaj sciigoj, nia amiko la sa

mideano D-ro J. Scolnik pretigas sin, 
por denove rekomenci sian agadon 
por Esperanto.

El la loka radistacio L.V. 2, li ple
dos por nia afero. Oportune ni infor
mos detale al niaj legantoj.

j Rosario
En la sino de Esperanta Asocio de 

Rosario, fondigis antaŭ ne multe Es
peranta Radio Klubo, ĝi funkcios kiel 
aŭtonoma fako de la Asocio.

Tiu ĉi grupo, kiel ĝia titolo anoncas, 
okupiĝos pri.radiaj aferoj; estus bona 
afero ke niaj samideanoj radiamantoj 
interrilatu kaj helpu la disvolviĝon 
de la nova organizo.★

La 6-an de Junio, nia amiko, la age
ma samideano S-ro Hugo J. Ceretti. 
faris interesan paroladon pri Espe
ranto, en la sidejo de la biblioteko 
“Estimulo al Estudio”. En tiu okazo 
F-ino Aminda Budino kai S-ro Julio 
del Cueto deklamis belajn poeziojn, 
fine S-ro Hugo J. Ceretti parolis fun
de kaj detale pri nia lingvo. La publi
ko premiis Jjp per varma aplaŭdado.
Niajn gratulojn al la laboremaj sami

deanoj de Rosario.
San Jorge

La Grupo Esperantista “Lumo”, 
organizis kurson de Esperanto, ĉe la 
sidejo de la Popola Biblioteko “Riva- 
davia”. Tiu ĉi kurso, kiu ne estis mul
te ĉeestata ĉe la komeneo, baldaŭ kun
venigos pli da personoj. La laboroj de 
tiu ĉi grupo disvolviĝas sur bona vojo.

Novaj membroj de AEA.
J. M. Masú, Josefa Puerta, Carlos 

wenzel, Arismondi Fulgenzi, Severino 
Castro, Gazabin Gazabin, Andrés Ma- 
rinkovich kaj Francisco Miloŝ.

ARGENTINA ESPERANTISTO

Conferencia Internaciona) 
de Mujeres

Tema: la reacción de la situación 
política y económica de Europa sobre 
las mujeres.

El 12 de Agosto tendrá lugar en la 
ciudad de Viena (durante el Congreso 
Internacional de Esperanto), una reu
nión de muvres para discutir este te
ma, adhiriéndose a la Universidad de 
Verano.

28 naciones han anunciado que man
darán delegados a este Congreso.

A las mujeres que tomarán parte en 
este Congreso, sin duda les halagará 
la idea de que la Universidad de Ve
rano de aquella ciudad se disponga a 
tratar un tema de tanta actualidad.

Y a los esperantistas, también ha de 
alegrarles la noticia de que han sido 
reconocidos como idiomas oficiales de 
este Congreso, el alemán, francés, in
glés y esperanto.

La Liga de las Asociaciones Austría
cas de Mu.^-es, accediendo a la invi
tación del comité del Congreso, accedió 
a tomar la organización de la Confe
rencia Femenina, con la cooperación 
de la Unión de Mujeres esperantistas.

Quedan, pues, invitadas las Asocia
ciones de Mujeres a participar en el 
Congreso Internacional de Esperanto 
a celebrarse en la ciudad de Viena en 
la fecha indicada, y sobre todo a par
ticipar en la conferencia femenina, pa
ra demostrar su interés por los proble
mas que afectan a su condición de mu
jeres. al mismo tiempo que al Esperan
to, precioso auxiliar para el movimien
to femenino internacional.

Para cualquier aclaración, dirigirse 
a Liga de Asociaciones de Mujeres 
Austríacas. Viena, IX. Sensengasse 5.

Escuche por medio de

L. T. 1, Radio del Litoral
el noticiario sobre el 
idioma auxiliar interne* 
cional ESPERANTO-
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mallar-
kaj la vojaĝanto troviĝas•

Stacidomo “Alta 
doba”. La vagonaro ek
veturas. Antaŭ ni impo
naj montoj, vilaoj, floraj 
ĝardenoj kaj parkoj.

Iom post iom la vasta valo 
gigas, kaj la vojaĝanto trovigas an
taŭ amaso da montĉenoj, montpintoj, 
mallarĝaj elirejoj, valo kaj herbejoj. 
Iom peste la vagonaro jam ruladas in
ter montoj, jen kovritaj per densa ar
baro. jen montrantaj nudajn rokojn, 
kiuj suprenstaras kvazaŭ la Damokla 
spado. Flanke de la fervojo kaj mal
supren vidiĝas la zigzaga rivero, jen 
saltetanta inter rokajoj, jen kviete pa
sante sub ’a ankoraŭ verda arbareto, 
dum la lumaj sunradioj kribriĝas tra 
la foliaro kaj sin banas en la krista
lan kaj freŝan akvon de la rivero. Ne

Esperanto en Braziloe
kongreso de Literaturaj 

oni aprobis jenan rezolu-
Dum la 

Akademioj* 
eion:

“'L-a kongreso de Literaturaj Aka
demioj kaj Kulturaj Societoj de Bra
zilo, konsiderante la grandan avanta
ĝon internacie diskonigi la brazilajn 
literaturajn verkojn, esprimas la de
ziron, ke la registaro apogu kaj helpu 
¡a tradukadon de la plej bonaj, en la 
plej disuzatajn lingvojn, kaj ankaŭ en 
Ja internacian helpan lingvon Espe
ranto’n.

Sekvas' la subskriboj de plej famaj 
verkistoj.

Okaze de la IX lnternacia Specime
na P oiro, kiu funkcios en la belega 

de Janeiro, de la 12 de Oktobro ĝis 
Io de Novembro, la Turisma kaj.Pro
paganda Oficiala Fako, decidis eldo-

Vojo 
en 
la 
nordo 
de 
la 
lando

r

malproksime, ombrita herboriĉa ebe
najo ĉe natura fonto, ornamita per 
filikoj kaj aroma vegetajaro, altiras 
nin por ripozi post la laciga surmon
te! marŝado.

Cio estas kruda ĉi tie kaj samtempe 
impona.

La lokomotivo fajfas. Alia stacido
mo. Nia bileto ne rajtigas nin al plua 
irado. Jen la malbona flanko de sen
moneco. Sed la vidindaĵoj ne tie fi
niĝas, estas ankoraŭ aliaj... multaj 
aliaj. 1

f

Johano Rodeiro
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ni la koncernan katalogon. Ĝi enha
vos la foiran regularon, france, portu
gale. angle. Itale, hispane, germane 
kaj Esperante presita.

—Laŭ cirkulero de la Brazila Ligo 
Esperantista la naŭa Brazila Esperan- 
ta Kongreso okazos en Rio de Janeiro * * / "V
dum la monato Novembro.

—La prezidanto de la Brazila Ligo 
Esperantista D-ro A. Couto Fernandes 
ricevis de Ia direktoro de la Informo, 
Statistika Fako kaj prezidanto de la 
Federacio de Edukaj Asocioj Brazilaj. 
D-ro M. A. Teixeira de Freitas.'gra
tulan leteron.

Tiu fi, varme laŭdas lian verkon 
“Dicionario Portugués - Esperanto” 
antaŭ ne multe eldonita, kaj, kiu vere 
honoras niajn najbarajn esperantis
to n. Tiaj gratuloj atingas D-rojn 
Carlos Domingues kaj Porto Carreiro, 
ambaŭ kunverkintoj.
AKGEM TINA ESPERA NTi STO 3



Kritiko al la "Provo pri Idearo" de S-ro Redondo * II
De E. B A l- E C H

Antaŭ daŭrigi la kritikon mi deziras 
atentigi la legantojn pri kelkaj pres
eraroj, kelkaj gramatikaj (“...sed 
helpo” anstataŭ “...sed helpon”, 
k. a.); alia negrava estas “Probósci
des” anstataŭ “Proboscidea”. Pri tiuj 
nevolaj eraroj, kiujn certe la bonvolo 
de la legantoj pardonos, mi ne plu pri
parolos, sed pri la gravaj, kiuj po
vas malpermesi la bonan komprenon 
de la artikolo. Al ĉi tiu kategorio 
apartenas jena (32a. linio)”... ne tro 
mallongaj”; anstataŭe oni devas le
gi:”... ne tro malbonaj”.

En tiu ĉi artikolo kai sekvontaj mi 
uzos nomon “specio” anstataŭ “spe
co” (biologia senco) laŭ propono de 
Sro. Stop-Bowitz.

★

Mi lasis laste la hufulojn, pro tio 
ke oni povas pli longe pridiskuti ilin. 
La hufuloj kun parnombro da fingroj 
en ĉiu piedo estas la Artiodaktiloj 
(science Artiodactyla), kiuj estas, laŭ 
la modernaj zoologistoj, ordo; do, la 
pakidermoj kaj remaĉuloj estas subor
doj kaj ne ordoj.

La nomon remaĉulon oni povas bo
ne akcepti, sed la nomo pakidermo 
(dikhaŭtuloj) kvankam povas esti 
uzata, tute ne plaĉas al mi.

Dum la “ora epoko” de la fran
ca scienco aperis la ordo “pakider
moj” (kreita de Cuvier, mi kredas) 
en kiu estas la hipopotamo, la rinoce
ro, la tapiro la porko kaj la elefanto 
(vidu hi verkon “ Le Regne Animal 
distribue d’apres son organisation” - 
Cuvier—1817). Poste, kiam oni parolis 
pri pakidermoj, oni kutime aludis ne 
nur al porkoj, hipopotamoj, k. a., sed 
ankaŭ al elefanto, eĉ plie: nuntempe 
k iam oni parolas pri elefanto oni diras 
“pakidermo”. Nuntempe, en la ĝene
rala uzado pakidermo estas sinonimo 
(aŭ preskaŭ sinonimo) de elefanto.

Ankaŭ ne apartenas al la sama ordo 
la porkoj kaj hipopotamoj, kaj la rino
ceroj, ^evaloj kaj tapiroj. Mi, do. ne 
povas konsili la uzadon de la nomo

ARGENTINA ESPERANTISTO

“pakidermo”, tiel ke la “Pakider
moj” laŭ la origina difino, kaj laŭ la 
kompreno de la scienculoj de la pa
sinta centjaro, enhavis la hodiaŭajn 
ordojn: Artiodaktiloj kaj Rostruloj.

Pri tiuj hufuloj “kun nepara nom
bro da fingroj en ĉiu piedo” mi al
donas: “ malantaŭa ”n (do, en ĉiu 
malantaŭa piedo).

La nomo “unuhufulo” estas bona 
por ĉevaloj, sed, ĉu ni povas nomi unu

hufulo la tapiron aŭ la rinoceron? Even
tuala nomo, kiun mi donas al tiuj bes
toj, estas “Perisodaktiloj”, kiun mi 
faras simple literumante la sciencan 
(Perissodactyla).

Tiu nomo, same kiel Artiodaktiloj, 
estas nur provizora; eble ni trovos pli
bonan. pli facilan nomon, kaj ne tiel 
malkonvena kiel “unuhufuloj”.

Fine mi parolas pri la Remaĉuloj, 
“kun kvar stomakoj”. Ni diru, pli bo
ne, kun pluraj stomakoj, aŭ pli bone. 
havantaj stomakon kun pluraj “fa
koj”, tial ke ne ĉiuj havas 4 stoma
kojn. La kameledoj (kameloj kaj la
moj), havas nur tri. Ankaŭ havas nur 
tri la “traguloj”.

★

Mŭ ricevis ĵus leteron de Stop-Bo- 
witz. kun kelkaj tre interesaj suges
toj. Li diras al mi ke li preferas no
mon “karnovoro”, anstataŭ “karnivo
roj tial ke la unua estas pli Espe
ranta .

Pri la nomenklaturo de la familioj 
kaj subfamilioj, Sro. Redondo uzas la 
finaĵon “ido” por la unuaj kaj “ino“ 
por la duai. Tre malbona estas tiu 
uzado de sufiksoj, kiuj jam havas en 
nia lingvo tute alian sencon. Rusa kun
laboranto de Stop Bowitz proponis 
“ideoj”n kai “ineoj”n. Mi mem pro
ponis la pli mallongajn formojn: 
“idio” kai ”io”. Finfine Stop-Bowitz 
proponis ‘edo”n kai “eno”n. kiuj es
tas pli bonaj mi kredas, ol ĉiuj an
taŭe proponitaj.

Alia afero priatentinda estas tiu de 
la nomo de ordoj en aliaj klasoj. Pri 
mambesto, mi diros ke ili jam havas 
nomon, kiu. ne estas farita laŭ iliaj ĉe-
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NIAJ VINTRAJ KUNVENOJ
La una Te-Vespero plene sukcesis

La dimanĉon 7-an de junio okazis, je la 
unua fojo en la vivo de “A. E, A.“, 
vintra kunveno de la esperantista familio 
kun.. .gastronomiaj aldonoj, Kaj la provo 
bonege sukcesis. Jam de frue la gesami
deanoj amase alvenadis. Granda bruo en 
la kuirejo, (nuj ĉambroj ornamitaj per 
paperflagetoj. Sur la skribo kaj laborta
bloj blankaj tukoj, floroj, kaj ĉir
kaŭ ili kukavidaj geamikaj...

Malgraŭ manko de detala programo, ĉio 
glate solviĝis: Kino por la infanoj {kaj 

ne infanoj), dancado por la ceteraj kaj 
tetrinkado kaj kukmanĝado por ĉiuj.

Sed ni tuj konfesu, ke la tranfan aran
ĝon de la afero, ni grandparte ŝuldas al 
la bedaŭrinde ne multe imitata agemo de 
niaj samideaninoj Klara kaj Libertad.

Entute, esperdona sukceso, morale kaj 
finance. Pli ol cent personoj ĉeestis. La 
venonta festeto okazos la 5-an de Julio, 
kun antaŭ preparita programo, siatempe 
dissendota al la amikoj de Esperanto.

Amigos del Esperanto
• •

Tiene nuestro movimiento muchos• • 
amigos calificados; muchos de ellos, 
aún ignorados por los esperantistas; 
uno de éstos, es, sin duda, el doctor 
Eduardo Benes, el flamante presiden
te de la República Checoeslovaca.

Entre los hechos que lo acreditan co
mo ta¿ citaremos, que él, es uno de los 

. firmantes de la resolución favorable 
al Esperanto, presentada ante la 2a. 
comisión de la Liga de las Naciones 
en los años 1920 y 1921.

Al décimo tercero congreso universal 
de Esperanto celebrado en Fraga, en
vió una carta, en la que, después de los 
saludos, decía: “La idea de una len
gua que permita la comprensión entre 
todos los hombres, como es el Esperan
to, es valiosa para todos los pacifis
tas sinceros. Esta, ya no es una uto
pía, sino un problema, en cuya solu
ción están aplicados los hombres in
teligentes de todo el mundo”.

Otro de "los amigos del Esperanto, 
es el meritísimo escritor francés Han 

• t * 4 , • /É

Ryner, de. quien hemos de ocuparnos
ĵf ■

más detenidamente en otra oportuni- 
’ dad.

Tutmonda Junulara Kongreso

De la 31a. de aŭgusto ĝis la 7a. de sep
tembro 1936 okazos en Ĝeneve TUTMONDA 
JUNULARA KONGRESO (adr.: 46 route 
de Fcrney, Geneve) kiu estos organizata de 
S-ro Prof. Wissen. - ' 7

Tiu Kongreso akceptis ĝis nun la anglan 
kaj francan kiel oficialajn lingvojn. ■

.Tam oni proponis la akcepton de germana 
kaj rusa lingvoj...!

Samideanoj: Ni, kaj precipe la junuloj in
ter ni, havas la devon, tuj informi la orga-, 
nizantojn pri nia deziro/ ke Esperanto estu 
drielata liugvo de la kongreso, kaj de nun 
ĝi estu rekomendata al ĉiuj partoprenontoj!

Sendu gazetojn kaj leterojn al la organi
zanto! Nepre agu, por ke. viaj naciaj Ju
nula r-Organizoj postulu Esperanton en la 
Ĝeneva Kongreso!! ‘ •

Oni decidis dum la konferenco, ke la Tut
monda Junulara Kuriero (1, Cite Paradis, 
Paris) estu la oigano por ĉiuj partoprenin
toj..

Samideanoj!: Klopodu, por ke tiu kurie
ro aperu en Esperanto! f

Nia sukceso jam estis granda! Nia dum- 
konferenca tradukoficejo multe utilis al de
legitaroj kaj eĉ devis retraduki dokumen
ton, kies originala teksto ne estis trovebla.

Ni havis malgrandan, sed tre favore loki
gitan eksposicion, kiu estis multe rimar
kata. Ni eĉ unufoje havis la okazon publike 
pledi nian kaŭzon...!

Ni daŭ rigu la klopodon en la tuta mondo, 
kaj. la sukceso de nia lingvo faros gravan 
paŝon antaŭen! . • ,
* 41 > ‘ * t fi <

faj gentoj (Rostruloj, Remaĉuloj. Mo
notremoj, k.t.p.), sed ekzemple la 
birdoj havas ordajn nomojn faritajn 

’ laŭ la nomo de la ĉefa genro de ĉiu 
°ido. Mi kredas ke aldonante vorton 

“ formoj ”n al la nomo .de tiuj genroj 
ni havos bonajn nomojn, kiuj estos 
ankan tre similaj al la sciencaj: tiel ni 
diros: Paseriformoj aŭ Paseroformoj.. 
Strutofarmoj, k.t.p.
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A gaŭĉo estas, in
ter la diversaj ti
poj, kiuj konsisti
gas la popularan 
genton de Sudame
riko, tiu kiu pre
zentas plej rimar
kindajn kaj origi
nalajn karakteri - 
zojn. Li loĝas en 
la vastaj regionoj 
de la “Plata” ri
vero. .

. ĉio, kio rilatas al li estas atentinda, tipo, 
karaktero, moroj, okupoj, eĉ liaj moralaj 
ideoj. Tiajn proprajn kaj originalajn ecojn, 
rilante ial kiuj- kelkaj aŭtoroj trovas ian 
paralelon inter beduenoj k. gaŭĉoj, li havas, 
ne pro heredaj sekvoj, sed pro lia vivsiste
mo, kaj pro la specialaj kondiĉoj regantaj 
en la lando kie li loĝas.

■ Studante la gaŭĉan genealogion, oni el- 
trova» sen grandaj penoj, lian originon; li 
estas ido de andaluziaj enmigrintoj, tio 
signifas ke estas fremda al lia praeco, aliaj 
hispanaj regionanoj, kiuj dum fruaj tempoj 
instalis sin en la “ Plata ” regiono.

La gaŭĉo konservis, dum preskaŭ tri 
jarcentoj, sen rimarkindaj ŝanĝoj, siajn 
primitivajn trajtojn, tion montras liaj 
vizaĝtrajtoj, lia vigla spirito kaj la ling
vo kiun fidele li konservis.

Observinda estas la fakto, rilate la 
persiston de la 
gaŭĉo. En la • 
latina Ame
riko, la san-• 
g o de' 1® 
k o nk erinioj 
tuj degene - 
ris pro la 
raskunf andi- ► 
ĝo kun la 
s u bpremitaj .
gentoj, el no venis nova raso, 
la mestizo., i.

Tiu sanga miksigo, 
identajn karakterojn 
sikio ĝis la “Plata”, 
gis samajn sekvojn;
kompleta inter hispanaj pleba
noj kaj enlandaj gentoj, sangpu- 
reco troviĝas nur inter la nobe
laro, pro lia malesti
mo al la malalta mo
ralo atribuita al lo

kaj gentoj. Tamen, es
tas escepto rilate al tiu ĉi regulo, 
kolonianoj ne interrilatas nek

•• f*
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ĉe la

prezentis 
de Mek- 
kaj esti
ĝi estis

M

\

heredita pura sango

%

amas - 
e s t a» 
kuraĝa 

kiu lo
ni al -

/

la ‘ ‘ Plata ’ ’ 
kunfandiĝas

c

kun la lokaj triboj, ambaŭ restas absolute 
w apartaj.

La kaŭzon oni devas serĉi, ĉe la la specia
la situacio de la hispanaj konkerintoj, kiuj 
plenumis samtempe du malsimilajn taskojn, 
ili estis soldatoj kaj kolonianoj; tial, ili 
devis sekŭrigi la mastrumadon de la konke
rita tero, dume pretigi pluajn invadojn. Tiu 
ĉi stato daŭris ne nur dum la hispana re
gado, sed ankaŭ post la sendependeco de la 
“Plata” provincoj. La unua rajto akirita 
de la kolonianoj estis la terpropraĵo, kaj 
kvankam la tero nenian, valoron havis, ta
men ĝi donis al ties posedanto, ian sendepen
decon kaj moralan prestiĝon, kiu plifirmigis 
la konvinkon de lia supereco, sur la subpre
mitaj triboj.

Komparante la karakteron de la rasoj lo
ĝantaj sur la montoj de la latina Ameriko, 
kun tiuj de la ebenaj provincoj, oni kons
tatas grandajn fizikajn kaj moralajn dife
rencojn. La unua, pratipo mestiza, pose
das nedifinitan fizionomion, en ĝi kunestas 
la indiĝenaj kaj hispanaj trajtoj, li estas 
vera hibrida tipo. La ebenaj loĝantoj, la 
gaŭĉoj, prefere konservis sian hispanan san
gon, malgraŭ iliaj hardaj moroj altrudataj 
pro la laborklopodoj, ili subtenis la ĉefajn 
ecojn de siaj antaŭuloj; alta, muskola, blank- 

... kolora, sunbruligita, viglokula, haroj kaj 
barbo nigrai.

Konservas ankaŭ la gaŭĉo, la moralajn 
ecojn de la raso el kiu li devenas, nur ia 
ŝanĝo estis, kaŭze certa malestimon kiun li 

suferis, precipe Jpost la. 
■nacia sendependeco, mal
fido kaj apatio iom ple
nigis

l

lian spiriton, 
kuraĝon, unu el 

liaj ĉefaj ecoj, 
parte li ricevis 
herede, parte li 
akiris en sia 
socia med.io. 
Fakte, la homo 

vivas en

granda 
popolo, 
m a 1 pli 
ol tiu,
ĝus 211

grandaj vilaĝoj, 
kaj tiu ĉi, an- 
k o r aŭ malpli 

■ kuraĝa ol tiu, 
kiu v i v as eu 
granda soleco.. * ■* < f i . •

En la grandaj urboj, multaj brakoj defen
das la komunajn interesojn. En la mezgran
daj vilaĝoj tiu ĉi interhelpo estas malpli 
forta, kaj tial oni postulas pli energian in
dividuan agadon, sed la soleca homo, kiu ne

<



El Esperanto en la propaganda comercial
• 9 9*

Para la mayoría de la gente, somos 
los esperantistas unos soñadores; pe

ro parece que van ingresando a nues
tras filas una buena cantidad de gen
te, que fuerza es considerarla, eminen
temente práctica. No puede haber du
da alguna, de que las entidades que 
enseguida detallamos, y que reciente
mente han decidido usar el Esperanto, 
no lo han de hacer, movidas por senti
mientos desinteresados, sino por fines 
realmente prácticos.

La firma suiza M. Schaerer S. A. 
de Berna, que fabrica equipos comple
tos para hospitales, acaba de editar un 
folleto titulado “Manual para instala
ciones modernas de hospitales”. Este 
folleto ha sido editado en varias len
guas; entre éstas, está el Esperanto. 
Esta firma usa también este idioma 
para su correspondencia.

La empresa ¿E. Griffiths Hughes 
Ltd. de Mánchester,. Inglaterra, pro
ductora de las famosas sales" “Krus-

* * L ** * ••• • * • ■ ■

chen”, usa también el Esperanto en los 
textos, que én diversos idiomas expli
can el modo de usarla, y que acompa
ña a cada paquete.

Una de las más grandes empresas 
editoras católicas, la firma “Carin- 
thia” de la ciudad austríaca Klagen- 
furt, usa también el Esperanto en sus 
negocios. El director de la misma, es 
esperantista.

El “Gran Hotel des Etrangers” de 
la famosa ciudad de Montecarlo, usa

• _____ • • • • • . « .^7

el Esperanto en su organización.
A solicitud, se remitirá un prospec

to. con láminas y precios, editado en 
esta lengua, completamente gratis. 
Dirigirse; 13-15 rue Florestine. Mo
naco .

povas fidi al ies helpaj brakoj, lin ĉirkaŭas 
multaj danĝeroj, kiuj altrudas al li grandan 
streĉon por ilin kontraustari; izoleco dis
volvas en granda proporcio la homan ku
raĝon.

La gaŭĉo troviĝis en tiaj kondiĉoj, izoli
ta en la granda kaj vasta “Pampa”, li 
estis devigata daŭre batali, sola, kontraŭ la 
senorda naturo kaj la lokaj indiĝenoj. Tial, 
alkutimiĝante suferi la unuajn, ĉu sub mal
firma kabano, ĉu en plena aero, defendante 
sin, kaj atakante la barbarojn, lia karakte
ro hardiĝis, metante sian vivon ĉiumomen-. 
te en danĝeron.

Tamen, lia sincera kaj senceremonia ka
raktero iom aliformiĝis, kiam la urba homo 
starigis la kampmastrumadon, kiam la eko
nomika kaj administra disvolviĝo ekdifinis 
la politikan organizon de tiuj regionoj.

La plivalorigo de la kulturita tero vekis 
ĉe la urbanoj la emon proprigi ĝin al si, ĉar 
ili posedis pli da instruo kai influoj, facile 
ili sukcesis iom forpeli,la malgrandajn ter
posedantoj loĝantajn. en la nemezurebla 
dezerto. .. .

Perdinte la rajton sur la tero, kiun unue li 
ĝuis, restis nur al li, la ĉevalo.

La ĉevalo' estis la plej efika kaj neans
tataŭebla transportilo en la “Plata” re
gionoj; grandegaj ebenaĵoj bruligitaj de la 
suda suno, por ilin trairi estis necese plej 
rapidiga ilo, kaj tiun ĉi ebligis nur la ĉe
vala galopo. Tiu senĉesa rajddevigo donis 
al la kampara homo tian mirindan lertecon, 
kiu niortdanĝerigas lin dum la dreso de nobla 
besto. • . ¿ •

La ĉevalo estis por la gaŭĉo nepra trans
portilo, utila helpilo por la laboro, kaj gra

va elemento por lia plaĉo, per kiu li elmon
tras sian lertecon, forton kaj aŭdacon.

De kiam la kulturlaboroj ekdisvolvigis sur 
la kamparo, la homo kaj la ĉevalo prezen
tiĝas kiel inteligenta agado, kaj fizika for
to, en plej efika kaj harmonia adordo; tiu 
ĉi unio pli kaj pli fortiĝis, dum la Ihjuio 
malproksimigis de la bordoj de ia grandaj, 
riveroj kuj penetris la dezerton. j

Tie la homo ĝuis la absolutan sendepende- •. 
con; mastro de la tero, li trakuris ĝin laŭ
vole kaj por tiu ceto volonte servis lin, 
lia obeema helpanto, sen kiu li estus res
tinta- nuligita.

Kiam la urbanoj, la kapitalistoj, forprenis - 
li koncentrigis sian korinklinon, ne sur la 
lian teron, kiun li ■ konservis kaj. kulturis, 
grundon kiu ne plu estis lia, sed sur la 
noblan beston, kiun, neniu estus povinta 
forpreni al li, kaj, kiu donis al li flugilojn 
por moki la societon, post kiam tiuĉi mal
grandigis liajn privilegiojn.

' * La gaŭĉo malaperas; la amasoj de euro
paj enmigrintoj disigantaj sur ambaŭ bor. 
do'n de la “Plata” rivero,, rapide kovraj la 
malnovajn tavolojn Ie la kreola loĝantaro, 
ilin influas,-aliformigas iliajn morojn kaj. 
ideojn. í¿

De la vera gaŭĉo, legenda pro lia kuraĝo, 
sincera karaktero, pro lia vigla inteligento 
kaj poeziemo, nur restas aro da degenerin
toj, nala kaj malperfekta kopio de la origi
nala aroganta tipo, kies heroaĵoj nur vivas 
en la historio kaj popolaj kantoj.

Kompilis: LA GAŬĈO

ARGENTINA ESPERANTISTO
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☆M POR LA LERNANTOJ

Los idiotismos
Por GEOR G O

Idiotismo es un modo de expresarse 
propio de un idioma, pero contrario 
a la lógica. Al encontrarnos frente a 

un idiotismo traduzcamos las ideas y 
no las palabras. — He aquí algunos 
ejemplos:

Creer a pie juntillas..........................
A tontas y a locas .. .. ..................
De buenas a primeras .......................
Matar el tiempo..................................
De vez en cuando..............................
Tomar frío .. .......................................
Luchar a brazo partido...................
Dormir a piernas sueltas..................
A sabiendas.................. ... . ................
Traído por los pelos...........................
Caer en cama....................................
Tener entre ojos (a alguno).............
Tirar la casa por la ventana............
Correr peligro................... ................
Andar derecho......................................
Andar en la buena.............................
• *•. w 1... 2 . J» T ’ :Echar llave.........................................
Echar a andar...................................
Echar a perder...................................
Estar en la luna............ ....................
Dar con alguien..................................
Darse tono....................

Blinde kredi
Hazarde, senpripense
Ne atendite, ne preparite, senceremonie
Pasigi la tempon
de temp’al tempo
Malvarmumi, malvarmumigi.
Lukti senarme, per nuraj pugnoj
Dormi senzorge ■
Konscie 1• ■ ••
Trude enkondukita, prezentita
Malsaniĝi tm i M 1 *I *
Malŝati iun •- J > i ' »

1 11
Senzorge elspezi, malŝpar(eg)i
Esti en danĝero

•
' i• 9

Saĝe konduti •

l’
Bonŝance • I
Ŝlosi . ■ 1 . i

‘ ii, 1
Ekiri, ekmarŝi • •
Fuŝi d ’ 4

• A • ’ •
(tute) distrite i * J 1

! tF > fi t' i 4* • • • *1

Ektrovi iun •
• • s /1 4 * 1

Fanfaroni, paradi* * d

•\ /

Pero una lengua que pretenda tra
ducir todos los matices del pensamien
to no podría existir sin idiotismos, y 
sin metáforas ni figuras. Y el Espe
ranto tiene sus propios idiotismos y 
sus propias figuras, que son las más 
universales, las que se comprenden a 
pesar de estar en contradicción con la

lógica. Pero su estudio sobrepasa los 
fines de esta sección. En “Proverba
ro Esperanta” de Zamenhof, es donde 
los samideanoj estudiosos encontrarán 
la guía más segura de la fraseología 
Esperanta. Todo sin olvidar que, en 
caso de duda, la claridad es la que de
be primar.

■ . ■ ' ■

2o. Gran Te 
de

Camarad eria
Ei Domingo 5 
de Julio / 
a las 16 horas 
iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

S rganizado por la Asoci/ clon Esperantista 
Argentina en su local MISIONES 369, 
donde podrá Vd. pasar una tarde agra
dable. Esperamos a .Vd. y sus familiares.

ENTRADA 0.40 ctvs. Niños Gratis



TRANSMISIONE DE RADIO 
EN ESPERANTO

(MICA MIIKIHAL 1 T• XK v

Hace unas semanas, la Radio Central de
Moscú, resolvió aumentar el número de sus 
transmisiones semanales en Esperanto, de ma
nera que ahora se hacen tres semanalmente. 
Con frecuencia, dirigentes de sociedades y 
organizaciones obreras dirigen la palabra a 
los oyentes, refiriendo detalles de sus con- y
diciones de vida y de trabajo.

—Ultimamente se dió a conocer una esta- 
dística publicada por los perifónicas checo
eslovacas, en la que. entre otras cifras, se 
consignaban las relativas a la corresponden
cia enviada por los oyentes respecto a las 
transmisiones en Esperanto. Se recibieron, 
correspondientes a las irradiaciones en ese 
idioma durante el pasado invierno, 4.125 
cartas desde 31 países. En casi todas se ex
presaba la esperanza de que en la próxima 
temporada radiotelefónica se prosiguieran 
esas transmisiones.

OBRAS FAMOSAS TRADUCIDAS
AL ESPERANTO

La biblioteca en este idioma acaba de en
riquecerse con la traducción de “Ella”, del 
escritor Ridder Haggard, y “Petróleo”, del 
autor norteamericano Upton Sinclair.

CONGRESO DE ESPERANTO EN 
SWANICK (INGLATERRA)

Al aparecer este número se habrá celebra
do ya un Congreso de Esperanto en la lo
calidad de Swanick (Inglaterra), cuyas de
liberaciones tendrían lugar entre los días 5 
y 8 de junio.

UN DIARIO FRANCES PUBLICA 
LOS RADIO PROGRAMAS 

EN ESPERANTO

El difundido diario francése “La Dépéche 
Dauphinoise ”, que vé la luz en la ciudad de 
Grenoble, publica diariamente el programe, 
de las audiciones esperantistas con el título 
de “Servicio Internacional de Radio; Es
cuchen Hoy”.

EL ESPERANTO Y LA TECNICA

Hace poco informamos a nuestros lectores, 
que la comisión internacional de Electro
técnica decidió emplear también el Esperan
to en el gran Diccionario Internacional de 
Electrotécnica, cuya primera edición está cu 
preparación.

—También en la Unión Soviética se co
menzó .a aplicar oficialmente el idioma Es
peranto en las Hojas Modelo para electro
técnicos.

Fn estas hojas, donde figuran diversos 
grabados con sus correspondientes explica- 
cienes en idioma ruso, hay un subtítulo en 
Esperanto.

__ Según las últimas estadísticas, la canti
dad de personas que han aprendido el Espe
ranto en China, alcanza el número de 30.000. 
En este país existen 50 sociedades esperan
tistas y las revistas que se editan en nuestro 
idioma son 5.

—La dirección de la empresa Phillips— 
la conocida fábrica de lámparas en Holanda 
— ha organizado un curso de Esperanto pa
ra sus obreros y empleados.

—La Asociación Cultural Obrera Sueca 
organizó en su país, durante el año 193u, 
cursos de Esperanto, a los que concurrieron 
6.794 personas.

—Datos de estadísticas elaboradas a este 
efecto, demuestian que el Esperanto es en
señado como materia obligatoria u opcional, 
aproximadamente, en 1000 escuelas, en mas 
de 60 países.

—La Federación de Sociedades Holande
sas, para sus relaciones con las personas del 
extranjero, ha editado un folleto titulado. 
“El País de Rembrandt ”, en Esperanto.

—El diario dinamarqués “Thisted Amts 
Tidendes”, ampliamente conocido, y cuya 
aparición data de 55 años, publica regular
mente en su sección radio, el programa de 
las audiciones, en Esperanto.

—La fábrica de porcelanas de Leningrado 
“ Lomonosov ”, ha decidido la publicación de 
la lista de sus precios en idioma Esperanto.

—El decreto del ministerio de Correos de 
España, según el cual se prohíbe pegar otras 
estampillas que las oficiales, sobre las pie
zas postales, no reza para los sellos de pro
paganda esperantista

—Desde Enero a Septiembre de 1935, los 
diarios holandeses han dado cabida en sus 
columnas a 1.500 artículos sobre Esperan
to.

Komentarioj pri Esp. gramatiko 
kaj elparolado de Esperanto

Kun la konkurso de kelkaj kona
taj samideanoj kiel Villafranka, 
Barrot. Bobbiesi kaj Hess.
Okazos ĉiu sabate je la 21-a horo 
en nia Asocio. Str. Misiones 369

Kiu deziras fari veran Esperantan 
praktikon ne forgesu tion.
ARGEN TINA ESPERANTISTO  ------------ P



"NIETSCHE PROFETA"
Este es el título de una nota publi

cada recientemente en “Heroldo de 
Esperanto”, en la que se reproduce y 
comenta un párrafo del libro “Huma
no, Demasiado Humano”, escrito por 
Federico Nietzsche entre los años 1878 
y 1880.

Dicho párrafo, que reproducimos 
inmediatamente, se titula “Aprender 
APuchas Lenguas”, y pertenece al capí
tulo “Caracteres de Alta y Baja Cul
tura”, del citado libro. Dice así:

no se ha concretado aún en la forma 
categórica que presentía el filósofo, 
sabemos, por los numerosos progresos 
que va acreditándose el Esperanto, que 
la idea de una lengua de uso común 
para los hombres de distintos idiomas, 
va ganando terreno con el apoyo de 
quienes comprenden, ya por sus nece
sidades de tal medio de comunicación, 
o porque, simplemente, aplauden to
do lo que signifique un progreso para 
la humanidad, los beneficios que la 
adopción de un idioma de esas carac
terísticas reportaría a las relaciones 
internacionales de toda índole”.

☆

las relaciones 
igualmente es 
la adquisición 

a la intención

los griegos y los franceses, no apren- 
Pero como el 

cada vez más 
un buon eo-

Pero se acabará, al llegar al extre- 
remedio para la hu- 

y en un porvenir tan lejano co- 
una lengua ¡jara todo

“FI aprender muchas lenguas llena la me
moria de palabras en lugar de hechos y de 
ideas, cuando esta facultad no puede en to
do hombre recibir más que una cierta can
tidad determinada de contenido. Así, pues, el 
hecho de aprender muchas lenguas es per
judicial. porque produce la ilusión de tener 
capacidades, y dá además a 
cierta apariencia engañosa; 
perjudicial porque se opone a 
de conocimientos de fondo v
¿c merecer el aprecio do los hombres por me
dios legales. En fin, es cortar de raíz el 
sentimiento algo delicado de la lengua ma
terna: éste queda incurablemente herido, y 
vii camino Je la ruina. Los dos pueblos que ’ 
han producido los más grandes artistas del 
estilo,
dian las lenguas extranjeras, 
comercio de los hombres es 
cosmopolita, y, por ejemplo, 
merciante de Londres debe, desdo un princi
pio, hacerse Comprender oralmente y por es
crito en ocho idiomas, hay que confesar qué 
el estudio de varias lenguas es un mal ne
cesario.
m.o, por encontrar un 
manidad, 
mo se quiera, habrá 
el mundo, que servirá primero de medio de. 
comunicación al tráfico, v después a las re
laciones intelectuales, 
te como ligará a 
ción aé.tu. Pues 
duciría el que la 
durante un siglo 
apreciado en cada 
hay necesario, de útil y de brillante i.* • ♦ . * • * : r • . , ’ ♦

“En verdad pueden considerarse 
proléticas las manifestaciones del per
sonalismo autor de “ Así Hablaba Za- 
rat ustra”, ya que una de sus afirma
ciones. la relativa a la aviación, se ha 
cumplido, y si la que anuncia para “un 
porvenir tan lejano como se quiera ”• 
la utilización de un idioma universal,

, y después a las
y esto tan cicrtamen- 

ser un hecho la navega- 
de no ser así, ¿a qué in- 
lingüística haya estudiado 
las leyes del lenguaje y 
una de las lenguas lo que

• d '• • [J

Anuario del Grupo Esperantista 
de Valencia

• Durante el pasado año el Grupo Es
perantista de Valencia desarrolló mu
cha actividad en diversos campos, 
principalmente en el comercio, radio, 
Instrucción v propaganda en general. 
Publicó además un bien presentado fo
lleto conteniendo el resumen anual de 
indas sus actividades y un escrito del 
veepresidente, Sr. Piño, presentado a 
la Conferencia Económica de la Re
gión Valenciana, titulado: 
nización Esperantista Mundial al 
vicio de la Economía Valenciana, 
bos artículos están en castellano.

Este folleto lia sido remitido a 
prensa, maestros. Asociaciones Cultu
rales y Centros Comerciales.

•Se remite gratis a los que deseen ob
tenerlo. Pude solicitarse a: Grupo Es
perantista de Valencia, Sangre 9. Va
lencia, España.

La Orga-
ser

am-

la

• <
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Stenografa Konkurso
Htcncgrafa lnstituto Tutmonda organizas 

internacian konkurson de stenografio, inter 
ĉiuj «adeptoj de la sistemo Duplovĉ-Flageul.

Tiu konkurso estas dividita en 0 sok-• • eic.j:
1. Stenografa belskribo; '2; Metágrafa 

belskribo;; 3. Flua stenografado; 4. Kar
tografio; 5. Stenografa^ artaĵoj; 6. Ste
nografa j poŝtkartoj.

Por ricevi regularon senpage 
kaj lernolibron (kontraŭ 1 f 
turnu al Stenografa lnstituto 
Boulovard Voltaire, Issv,

. . - ‘ Í' X»* f ‘

• l • • > • * • •
• r • * • • • •

» • l* * • 1

aŭ regularon
50), oni sin
Tutmonda. 0

Seine,
....

Fi'ancuj'o • 
«»■• ♦ '
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Conferencia Internacional 
de Juventud para la Paz

El 29 y el l.° de Marzo del corriente 
año, tuvo lugar en la ciudad de Bruse
las esta conferencia, en la que estaban 
representados 12 millones de jóvenes 
de 23 países distintos.

Tomó parte también en esta confe
rencia, una delegación que represen
taba a los esperantistas belgas y fran
ceses. Esta delegación dio a publici
dad el manifiesto que insertamos a 
continuación:

“Esperantistas de todo el mundo*, 
Hemos asistido a la Conferencia In

ternacional para la Paz. ; de allí nos 
llevamos la impresión que la juventud 
de todo el mundo, necesita muy urgen
temente vuestra ayuda.

A pesar de los grandes esfuerzos de 
los organizadores, que en muchos as
pectos dieron resultados admirables, la 
presidencia no logró borrar la mala 
impresión que causó la. dificultad del 
idioma.

He ahí una nueva prueba de la nece
sidad de cambiar el sistema de los 
congresos internacionales.

Hemos escuchado oradores, que se 
expresaban con más o menos éxito en 
un idioma q11 e pertenecía a otros pue
blos.

Hemos escuchado a los traductores 
lamentándose oficialmente, porque no 
podían seguir los discursos.

Hemos escuchado aún, traducciones 
que decían lo contrario del original.

Mucho se habló de neutralidad, np- 
ro acaso, «puede considerarse neutral 
que delegados representando a varios 
millones de balcánicos tuvieran que ha
blas en alemán o francés?

/ Puede considerarse como un acto 
neutral, el nue se traduzcan a cuatro 
idiomas toda la actuación del congre
so, cuando asisten al mismo represen
tantes de millones de jóvenes, para 
quienes los cuatro idiomas son incom
prensibles?

Esto es una lamentable injusticia, 
indigna de la juventud moderna.

Sin embargo, perdonamos de todo 
corazón esta injusticia a los organiza
dores del Congreso. Ellos ignoraban

las cualidades de nuestra lengua, y, 
por lo mismo, perdieron un tiempo muy 
valioso y se recargaron innecesaria
mente de trabajo.

Pero nosotros no nos dormimos, y 
propusimos a la Conferencia la reso
lución siguiente:

Considerando, la Conferencia Inter
nacional de I3 Juventud para la Paz, 
que las dificultades idiomáticas son el 
más grande obstáculo que impiden la 
aproximación de los pueblos, y que pa
ra ponerse de acuerdo es necesario 
primero entenderse;

Considerando, que la elección de. 
una lengua nacional es contraria a la 
paz de los pueblos.

Considerando, que el Esperanto, usa
do ya en todo el mundo, y gozando del 
apoyo de muchos gobernantes y econo
mistas, turistas y organizaciones téc
nicas, tiene por su difusión el carác
ter universal, necesario para una len
gua internacional,

Cordialmente invita a las Asociacio
nes reunidas en esta conferencia, a or
ganizar cursos de Esperanto, y

Decide que el Esperanto será usado, 
junto con las otras lenguas nacionales, 
y como la sola lengua para las traduc
ciones. en_ las futuras reuniones que 
organizará esta Conferencia.

★

Nova adreso de U.E.A.
De la la. de Majo transloĝiĝis al Lon
dono la Centra Oficejo de U. E. A., 
Landaj Asocioj kaj ĉef-delegitoj es
tas petataj sin turni de nun al nova 
adreso.

Oni esperas ke tiu transloĝiĝo tre 
multe helpos la pluan disvolviĝon de 
tiu Asocio. Nova direktoro estas la 
S-no Cecil C. Goldsmith — Adreso: 
142, High Holborn, Londono, w, C. 1. 
An Hiro.

e Un PERIODICO en ESPERANTO ESCRITO a 
| PO R PERIODISTAS ESPERANTISTAS •

"NIA GAZETO"
AMENO — NOTICIOSO — LITERARIO

Suplemento de 

L'ECLAIREUR DE NICE
:— Suscripción anual 12 francos franceses —: 
Por Suscripciones dirigirse a A.E.A. Misiones 369

ARGENTINA ESPERANTISTO —— 11
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IU IHI OGRAFIO La Internacia Foiro de Budapest daŭre 
uzadas Esperanton por sia propagando. Pri 
sia lasta -8-18 majo 1936—ni ricevis diver
sajn ilustritajn prospektojn kaj glumarkojn.

KUDLAGO, la malgranda eskimo — De 
Van Hichtum. El la nederlanda tradukis S. 
D. Mannoury - Eid. Forlagsforeningen Es
peranto U.P.A 
kr. 0.75.

• » Stockholm. Prezo: sved.

Y TROFOTE- 
pág. Barcelo-

devizoInstruo sen enuo estis sendube la 
kiu gvidis la aŭtoron de ĉi rakonto pri la 
eskima vivado — streĉa batalado por la 
ĉiutaga... fokoviando. Pere de la eskimo- 
infano Kudlago, la verkinto montras al la 
junaj (eventuale maturaj) legantoj diversajn 
kaj interesajn aspektojn de la eskima 
vivo en Grenlando: fiŝkaptado, ĉasado
de fokoj, de ursoj, de cervoj, moroj kaj ku
timoj. Klara stilo. Papero kaj preso bonaj. 
Entute: rekomendinda verketo.

■ .TUBI LEUMBCEK (Jubilea Libro) 
1936. Eid. Federacio de Laboristaj 
rantistoj. Amsterdam. 160 paĝoj. 
0.50 guld.

Jen impona atestilo de la persista 
teligenta poresperanta laboro de F. 
c-n nederlandlingva regiono. Kvankam la 
teksto estas nacilingva, la multaj bildoj sen
pere parolas: strataj manifestacioj kun
venoj, ekspozicioj, ekzamenoj, sidejoj, ĉio 
bele kaj trafe aranĝita, 
k aj gr a f i k oj. Bedaŭri» d e 
resumo ne estas aldonita, 
eksterlandaj salutoj aperas en 
tiovas ankaŭ mencion pri 
“ A. E. A.”. Valora
nur 

.. lule L'
V ILUSTRITA LERNOLIBRO DE ES

PERANTO por komenca praktika kurso, de 
Delfi Dalniau, L. K. Eid. ĉe la aŭtoro: 
Apartat 5081, Barcelona. Prezo 1.50 pesetoj.

En 
ŝu ro, 
laŭ la 
Post ĉiu 
coj “por respondado, interparolado, legigo, 
kaj skribigo”. Bildoj helpas la komprenon 
de-la novaj vortoj.

* MEMORIA 1935 — Jarraporto de la Gru
po Esperantista de Valencia. (Hispanling
va). Belaspekta 32-paĝa broŝuro, kiu . enha
vas, krom la raporto de la Grupo, interesan 
traktaĵon prezentitan de S-ro Piño al la 
Ekonomia Konferenco de la Valencia regio
no. Aia titolo estas: '“La Tutmonda espe
rantista organizo je la servo do la Valencia 
Ekonomio”. Sur la fruktodona Valencia 
grundo, la bona laboro de niaj samideanoj 
kredeble alportos belajn fruktojn 
•vado. -

Senpage havebla ĉe la grupo: 
Valencia, Hispanujo.
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1911—
Espe- 
Prezo

kaj in- 
L. E.

sidejoj.
Plue, statistikoj 

Esperanta 
Nur kelkaj 

Esperanto. Ni 
salutletero 

propagandilo, 
por laboristoj,, sed ankaŭ por neti tra

de
ne

grandformata kaj multe ilustrita bro- 
la aŭtoro prezentas novan instruilon 

praktika—ne gramatika— metodo. 
leciono—entute 12—«sK-kvaa elzer-

al nia mo-

Sangre J,
Z . 4

de las teorias 
un 

correspon-

TROFOLOGIA PRACTICA 
RAPIA del Proi. Capo. 380 
na 1936.

Además de la exposición 
del autor sobre la cura naturista, hay
índice de enfermedades con su 
diente tratamiento y algunas recetas de cu
linaria “trofológiea Numerosos grabados 
ilustran el texto.

KORESPONDADO
Trilinia anonco en Koresp Fako 0.30 arg. mono

S-no P. J. Campos — Sendu 100 PM. el 
via lando, recipoke ini sendos PM, el Ame
riko, Mi interŝanĝas PM: per libroj — 
Villa Angela, Chaco, Argentino,

D-ro. Karlo Wenzel. (Humberto I 710, 
piso 2. Buenos Aires) Oficiala tradukisto 
ĉe Argentinaj juĝejoj. Havante oficejon de 
legaj, heredaj, kej kreditenkasigaj aferoj, 
serĉadoj, petoj pri personstatoj, (naskiĝoj, 
edziĝoj, mortoj) argentinaj aŭ alilandaj, 
deziras intcrrilatiĝi kun samfakaj oficejoj. 
Esperanta, hispana, franca, itala, germana, 
aŭ protugala korespondado. Angla lingvo 
komprenata.
Anatolio Vojner, deziras korespondadon, P.I.

NTKOLAJIEV, 
Sovetio.

Esperantaj gazetoj, k.t.p.
Moskovskaja 14. Ukrainio.

Du instruistinoj k. unu kontoroficisto, dez. 
koresp. k. Argentinaj geesperantistoj. Skri
bu: S-ro Jules Lenormand, Rue Jules Ferrv, ’T Y • 4 -w — - *
\ itry-aux-Loge», Loiret, Francujo,
K-do Kozlov A. A. Str. Razina 41. Kv. 
VORONEJ - Centr. U. R. S. S, deziras ko- 
responddadi kun argentinaj samideanoj pri 
diversaj tomoj. Respondo garantiata.
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NIA POŜTO

V. Perĉik — Bedaŭrinde malofte ni 
aperigas versalojn. Nia revueto estas 
tro eta

'SIMBOLO"
Revista abierta a todas
l endónelas modernas del

Publica, además _____ ___________
Auxiliar internacional, colaboraciones en 
y sobre Esperanto. ,

un ejemplar de prueba, enviando 
Q.20 ctvs. en estampillas a J. SABATE. 
Ayacucho 1073

r
l

las 
espíritu
de un Curso del Idioma

Buenos Aires.
Dirección y Administración:
SAN LI IS 1152 - Rosario - R. Argentina
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	Argentina Esperantisto Jara Abono :

	CAMINO DE LA PRACTICA

	OllT<lM- Tí A STO

	Córdoba

	j Rosario


	★

	San Jorge

	Novaj membroj de AEA.

	Conferencia Internaciona) de Mujeres

	L. T. 1, Radio del Litoral

	Ne Granda

	Vojago

	Esperanto en Brazilo


	e

	Kritiko al la "Provo pri Idearo" de S-ro Redondo * II

	NIAJ VINTRAJ KUNVENOJ

	Amigos del Esperanto


	GALI

	El Esperanto en la propaganda comercial

	☆M POR LA LERNANTOJ

	Los idiotismos

	Komentarioj pri Esp. gramatiko kaj elparolado de Esperanto



	"NIETSCHE PROFETA"

	Anuario del Grupo Esperantista de Valencia

	☆

	Stenografa Konkurso



	Conferencia Internacional de Juventud para la Paz

	Nova adreso de U.E.A.
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